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Επιστροφή

Στήριξη των Βορειοελλαδιτών Βιομηχάνων, Εξαγωγέων και 
Εμπόρων στην Defensys 2010

Τη στήριξή τους στη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης αμυντικών συστημάτων 
"Defensys 2010", που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα από 28 έως και 

31 Οκτωβρίου, υπογραμμίζουν με σημερινή ανακοίνωσή τους οι Σύνδεσμοι 
Βιομηχανιών και Εξαγωγέων Β.Ελλάδας (ΣΒΒΕ και ΣΕΒΕ αντίστοιχα) καθώς και 

ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης (ΕΣΘ).

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδας, με επιστολή προς τον 

υπουργό Εθνικής Άμυνας, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στη 
διοργάνωση, τονίζοντας ότι τα οφέλη είναι προφανή, και συμβάλλουν 
αδιαμφισβήτητα στην ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της πόλης της 

Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδας επισημαίνει μεταξύ 

άλλων ότι η διοργάνωση της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη θα δώσει την ευκαιρία 
στις επιχειρήσεις της περιφέρειας να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην 

αμυντική βιομηχανία και στη βιομηχανία ασφάλειας, γεγονός που συμβάλλει 
στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της περιφέρειας και της χώρας μας
γενικότερα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, επισημαίνει ότι, «εν μέσω της 
οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της σε επιχειρήσεις και εργασία, η 

Θεσσαλονίκη χρήζει άμεσης ανάγκης διοργάνωσης της «DEFENSYS 2010», που
αποτελεί μια διεθνή συνάντηση της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας και η 
οποία θα προσδώσει στην πόλη μας μια τεράστια αναγνωρισιμότητα, 

τονώνοντας, παράλληλα, το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών της περιοχής». 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΘ τονίζει ότι «ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης 

στέκεται αρωγός στην ουσιαστική αυτή προσπάθεια και είναι έτοιμος να
συμβάλει στην επιτυχία της διοργάνωσης».

Υπενθυμίζεται ότι την έκθεση διοργανώνουν Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπό
την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ συμμετέχει και το 
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μέσω του ΔΙΠΕΚ

(Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο).

 

 Δείκτες Χ.Α.

Γ. Δείκτης 1.547,61 

FTSE-20 748,37 

FTSEM-40 1.727,53 

FTSES-80 297,23 

FTSEA-140 1.694,91 

FTSEI-Int 1.982,88 

Τζίρος 58.680.600,13

20 Μετοχές με 
μεγαλύτερη άνοδο

20 Μετοχές με 
μεγαλύτερη Πτώση

10 Μετοχές με 
μεγαλύτερο όγκο

10 Μετοχές με 
μεγαλύτερο τζίρο
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